Cuprins

Cuprins
Cuvânt-înainte .................................................................................................... VII
A. Acte normative generale ..............................................................................1
1. O.G. nr. 19/1997 privind transporturile, republicată ..................................1
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată (extras) ....................12
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil (extras) .......................................................................35
B. Acte normative în domeniul transporturilor feroviare .............................36
4. O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,
republicată ..............................................................................................36
5. O.G. nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
transportul pe căile ferate din România şi Regulamentul
de transport pe căile ferate din România, republicată ............................76
6. Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF)
din 9 mai 1980; Reguli uniforme privind Contractul de Transport
Internaţional Feroviar de Călători (CIV); Reguli uniforme privind
Contractul de Transport Internaţional Feroviar al Mărfurilor
(CIM) (extras) ........................................................................................ 123
7. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și
obligațiile călătorilor din transportul feroviar ...........................................177
C. Acte normative în domeniul transporturilor rutiere ...............................193
8. O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ......................................193
9. Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional
de mărfuri pe şosele (CMR) ..................................................................226
D. Acte normative în domeniul transporturilor maritime ...........................245
10. O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile
navigabile interioare, republicată ........................................................245
11. Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare
(Regulile de la Hamburg) ...................................................................292
12. Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 privind drepturile pasagerilor
care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 ...............................312
V

Cuprins

E.

Legislaţia transporturilor. Îndrumar practic

Acte normative în domeniul transporturilor navale ...............................332
13. O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval
în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată .........................332
14. Convenţia de la Budapesta privind contractul de transport
de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI) .............................................371

F.

Acte normative în domeniul transporturilor aeriene .............................392
15. O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată .......................392
16. Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare
la transportul aerian internaţional .........................................................426
17. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune
în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în
eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii
prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 295/91 ..............................................................................................446

Bibliografie ........................................................................................................455
Index...................................................................................................................459

VI

